A TATABÁNYAI SZC KULTSÁR ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE
A

2017/2018-ES
TANÉVRE

1. BEVEZETÉS
 Bevezető gondolatok
Iskolánk a munkatervet a törvényi előírások a fenntartói elvárások, valamint az iskolai
alapdokumentumok alapján készítette el.

 A tanévben végzett nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok
•
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•
A kormány 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
•
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
•
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.)
kormányrendelet
•
110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról (2013. szeptember 1-től hatályos)
•
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
•
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvről
•
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
•
326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról.
•
Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet - a 2017/2018. tanév
rendjéről
•
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
•
17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
•
OKJ (Országos Képzési jegyzék)
•
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
•
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

 1.2. A tanévben végzett nevelő-oktató munkát meghatározó legfontosabb
szabályzatok, dokumentumok
•
•
•
•

•
•

Az Iskola Pedagógiai Programja, Helyi Tanterve
Az iskola Házirendje
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
Belső Ellenőrzési Terv
Továbbképzési terv
Lemorzsolódást csökkentő program
Beiskolázási stratégia, marketing terv
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2. KIEMELT FELADATOK A 2017/2018-ES TANÉVBEN


Az oktatás hatékonyságának növelése,



a lemorzsolódás csökkentése és



a felnőttoktatás létszámának növelése.

3. FELADATOK A 2017/2018-ES TANÉVBEN
1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése


Rendszeres és egységes ellenőrzést, számonkérést, valósítunk meg.



A sportágak széles választékát kínáljuk az egészséges életmód és a mindennapos testnevelés
megvalósítása érdekében.

2. Az iskola falain belül és kívül fegyelmezett, tisztelettudó, kulturált viselkedést követelünk meg
tanulóinktól


Ennek érdekében szigorúan, egységesen és következetesen járunk el a házirendet megszegő
tanulókkal.



A tanári ügyelet precíz végrehajtásával óraközi szünetekben fokozottan odafigyelünk a gyerekek
viselkedésére, a dohányzásra, az iskola területének elhagyására.



Arra ösztönözzük a tanulókat, hogy iskolán kívül is tartsák be a rend- és illemszabályokat.



Megköveteljük a napszaknak megfelelő köszönést iskolán kívül és belül.



Fokozott figyelmet fordítunk tanulóink alkalomhoz illó öltözködésére.

3. Az iskolaépület ápolása, tisztaságának megőrzése


A termek dekorációjával motiváló környezetet alakítunk ki.



Az osztálytermek külső megjelenésén tovább javítunk, az eszközfelszereléseket pályázatok útján
teljesebbé igyekszünk tenni, a meglévő eszközök precíz, zárt elhelyezéséről gondoskodunk.



Ügyelünk iskolánk tisztaságára, fokozott figyelmet fordítunk a számítógéptermek, nyelvi
laboratórium, a fitness terem és a könyvtár biztonságára, azokban való tartózkodás rendjére.

4. Szoros kapcsolatot tartunk a szülői házzal


Heti rendszerességgel a tanárok állandó időpontban fogadóórákat tartanak.



A bukás elkerülése érdekében a szülőket konzultációra hívjuk.



Az osztályfőnökök minden adandó alkalommal hangsúlyozzák a szülői értekezlet és fogadóórák
látogatásának fontosságát, hogy érdemi párbeszédbe tudjunk kerülni a szülői házzal.
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A szülői munkaközösség tevékenységét figyelemmel kísérjük, azzal folyamatos együttműködést
valósítunk meg. Szeptemberben iskolánk családi sportnapot rendez a szülők bevonásával.



Szülői fórumot hívunk össze a szülők tájékoztatására és a szülői véleménynyilvánítás újabb
lehetséges színtereként.

5. ECDL vizsgák
Továbbra is ösztönözzük diákjainkat, hogy mind nagyobb számban tegyék le az
ECDL vizsgát.
6. Felvételi tájékoztatás, beiskolázás


Általános iskolai tájékoztatók tartásával elősegítjük a 8. osztályosok középiskolai
pályaválasztását.



A Megyei Pályaválasztási Kiállítás keretében pályaorientációs napot tartunk, ahol bemutatjuk a
képzési kínálatunkat.



Az iskola honlapján és a facebook oldalon is felhívjuk a figyelmet az iskolánk által kínált szakmai
ágazatokra.



Nyílt Nap, a Szakképzés Európai Hete és a Szakmák Éjszakája programokhoz kapcsolódva
ráirányítjuk a figyelmet a szakképzés fontosságára és iskolánk szakmai kínálatára.

7. A felnőttoktatás hirdetése


Az iskola honlapján



Facebook oldalon



Komáromi TV-benAz előttünk álló tanévben tervezett pályázatok:

8. Pályázatok


Határtalanul pályázat



Útravaló - Út az érettségihez pályázatok



Komárom Város Önkormányzata által kiírt pályázat határon túli kirándulások, iskolai
rendezvények tartása



Rákóczi Szövetség által kiírt pályázat



A Szakképzési Centrum által benyújtott pályázatok



Városi, megyei és országos - a szakgimnáziumokat érintő - aktuális pályázatok

9. Közösségi Szolgálat


Új együttműködési megállapodások megkötése, a régiek felülvizsgálat
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A teljesített órák nyomon követése

4. ADATOK
1. Létszámadatok:
Osztályaink száma:

10 + 2 osztály

Tanulók létszáma:

fő (szeptember 1-jén)

2. Osztályaink:
9. évfolyam

9/A osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai és pedagógiai ágazgat
9/B osztály - ügyvitel és sport ágazat

10. évfolyam

10/A osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai és informatikai ágazgat
10/B osztály - ügyvitel és sport ágazat

11. évfolyam:

11/A osztály – kereskedelem ágazat (logisztika)
11/B osztály - sport és pedagógia ágazat

12. évfolyam:

12/A osztály – kereskedelem ágazat (logisztika)
12/B osztály – ügyvitel ágazat és sport ágazat

OKJ-s képzések:
A-1/13

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

A-2/14

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Felnőttoktatás, esti tagozat:
A-1/13.

sportedző

B-2/14

sportedző

B-1/14

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

3. Személyi ellátottság:
igazgató

1 fő

igazgatóhelyettes

2 fő

gyakorlati oktatásvezető

1 fő

tanárok

20 fő

gazdasági ügyintéző

1 fő

iskolatitkár

1 fő

karbantartó

1 fő

hivatalsegéd

3 fő
5

óraadó

13 fő

4. Osztályfőnöki megbízások:
9/A

Szakács Roland

13. terem

9/B

Tóthné Szabó Erika

11 terem

10/A

Tóth Árpád

7 terem

10/B

Dr. Ágh Eleonóra

8 terem

11/A

Sövegné Bóka Erika

6 terem

11/B

Szabó Attila

2 terem

12/A

Sulics Ágostonné

12 terem

12/B

Dr. Szakálné Albrecht Rita

10 terem

A-1/13 Fáy Tünde

3 terem

A-2/14 Bagi István

4 terem

5. Egyéb megbízások:
Humán munkaközösség vezetője:

Sulics Ágostonné

Reál munkaközösség vezetője:

Dr. Ágh Eleonóra

Szakmai munkaközösség vezetője:

Sövegné Bóka Erika

Rendezvények hangosítása:

Oláh Sándor

Kincset Ér program koordinátora:

Tóthné Szabó Erika

Órarend készítője:

Ágh Eleonóra

Diákönkormányzatot segítő tanár:

Szakács Roland

Az iskolarádió működtetésének
felügyelője:

László Györgyné

Fotózás:

Magyarics Less Károly

Fotó archiválás:

László Györgyné

Videokészítés, archiválás:

Oláh Sándor

Ifjúságvédelmi felelős:

Fáy Tünde

Szakszervezeti titkár:

Tóthné Kozári Ilona

Tanulmányi versenyek felelőse:

Maróti László

Továbbképzés:

Cser Renáta

Továbbtanulási felelős:

Fáy Tünde

Tankönyv felelős, könyvtáros:

Weiszengruber Anikó

Diákújság szerkesztő bizottsága:

Sulics Ágostonné, Oláh Sándor, Sipos Sándorné

Iskolai honlap karbantartója:

Oláh Sándor
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Fegyelmi bizottság tagjai:

Dr. Szakálné A. Rita, Weiszengruber Anikó,
Magyarics Less Károly

Tűz- és munkavédelmi összekötő:

Szabó Attila

Szülői munkaközösség elnöke:

Kuti Barbara

Közösségi szolgálat koordinátora:

Szitás Józsefné

Facebook oldal:

Sipos Sándorné

Iskolai szociális munkás:

Spendel Veronika

6. Tanórán kívűli foglalkozások:
Tantárgyi korrepetálások:
-

igény szerint a kollégák óraleterheltsége függvényében

-

tanulószoba kedd, csütörtök 8. órában

Sportkörök:
Tájfutás, kézilabda:

Dr. Ágh Eleonóra 1 óra

Floorball:

Magyarics-Less Károly

Torna:

Szabó Attila

Röplabda:

Weiszengruber Anikó
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A tanév feladatainak konkrét ütemezése:
1. Tanév előkészítése: 2017. augusztus 23-tól augusztus 31-ig.
2. Alakuló-értekezlet: 2017. augusztus 23. 8.00 óra
3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2017. augusztus 24. 8.oo óra
4. Munkaközösségi megbeszélések: augusztus 29. (kedd)
Munkatervek elkészítése szeptember 4-ig. (hétfő)
Felelős: munkaközösség-vezetők
5. Tanévnyitó ünnepély: 2017.szeptember 1. 8.oo óra
Felelős: igazgató
6. Óra és felügyeleti rend kihirdetése:
tanároknak: 2017. augusztus 31.
tanulóknak: 2017. szeptember 1.
7. Szülői értekezlet:
9. évfolyam: 2017. szeptember 5. (kedd) 16.30 óra
10-14. évfolyam: 2017. szeptember 11. (hétfő) 16.30 óra
Felelősek: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők
8. Tantárgyfelosztás felterjesztése a Centrumnak
Határidő: 2017.augusztus 30.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
9. Az iskolai munkaterv felterjesztése a Centrumnak
Határidő: 2017.augusztus 30.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
10. Őszi érettségi és szakmai vizsgára jelentkezések: 2017. szeptember 5.
A 2017. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák
-

magyar nyelv és irodalom:2017. október 16., 8.00

-

földrajz: 2017. október 16., 14.00

-

matematika: 2017. október 17. 8.00

-

történelem: 2017. október 18. 8.00

-

angol nyelv: 2017. október 19. 8.00

-

német nyelv:2017. október 24. 8.00

-

informatika: 2017. október 25. 8.00

A 2017. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák: 2017. november 20–22.
Szakmai vizsga: Logisztika komplex vizsga: 2017. október 6. 10.00-tól
8

11. Gólya Nap 2017. szeptember 8. (péntek)
Felelős: 9. évfolyamos osztályfőnökök, 12. évfolyamos osztályfőnök és a DÖK-öt segítő tanár
12. Évnyitó értekezlet: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 13.30 óra
13. Nevelőtestületi megbeszélések minden hétfőn 14.15 órától
14. Naplók kitöltése, létszámadatok bevezetése (szept. 11-ig)
Felelős: osztályfőnökök
15. Tanmenetek érvényesítése szeptember 15-ig.
Felelős: munkaközösség-vezetők
16. Testnevelési kategóriák meghatározásának határideje, adminisztrálása: 2017. szeptember 15.
Felelős: iskolaorvos, testnevelő tanárok, osztályfőnökök, gyógytestnevelő tanár.
17. ISK-ra való jelentkezés: 2017. szeptember 15-ig
Iskolai sportkörök beindítása: 2017. szeptember 18-tól.
Szakkörök, korrepetálások megszervezése: 2017. szeptember 18-tól.
Felelős: igazgatóhelyettes, sportköri és szakköri vezetők
18. Diákönkormányzat megszervezése, beindítása 2017. szeptember 18-ig.
Felelős: Sakác Roland, diákönkormányzatot segítő tanár
19. OKTV-re jelentkezési határidő: 2017. szept. 22.
Összesítések és jelentkezések továbbítása az Oktatási Hivatalba: 2017. szept. 29.
20. Tanulmányi kirándulás: 12-13-14. évfolyam: 2017. szeptember 22. péntek
21. Idősek világnapja 2017. október 1. – Idősek Otthona: 2017. szeptember 29.
Szitás Józsefné, Sulics Ágostonné
22. Európai Diáksport Napja 2017. szept. 29.(péntek) 1-3. tanítási óra, utána program
Felelős: Szabó Attila
23. Diák-szülő-tanár, CSALÁDI SPORT NAP – 2017.szeptember 30. (szombat)
Felelősök: Dr. Ágh Eleonóra és a testnevelő tanárok
24. Határon túli történelmi emlékhelyeket felkereső kirándulás:
Iskolai: 2017. október 3. (kedd) - Trencsén
Felelős: Szakács Roland
25. Megemlékezés okt. 6-ról történelem órákon és az iskolarádión keresztül
Felelős: Szakács Roland
26. Határon túli történelmi emlékhelyeket felkereső kirándulás:
10. évfolyam: 2017. október 10. (kedd) - Léva, Palást
Felelős: Dr. Ágh Eleonóra, Tóth Árpád
27. Gólyaest 2017. október 20. (péntek) 1-2. óra filmnézés, 3. osztályfőnöki, utána gólyaavatás.
Felelős: 9/A, 9/B, 12. évfolyamos osztályfőnökök
28. Október 23-i megemlékezés 2017. október 20. (péntek) – Jókai Mozi 8.00
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Film megtekintése
Felelős: Oláh Sándor
29. Őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő.)
30. Megyei Pályaválasztási Kiállítás, pályaorientációs nap – 2017. november
Felelős: Fáy Tünde, Bagi István
31. A magyar nyelv napja: november 13. (hétfő) órákon történő megemlékezés – Sulics Ágostonné
32. A 12. évfolyamosoknak szülői értekezlet 2017. november 13. (hétfő) 16:00
Minden osztálynak fogadóóra fogadó óra: 16:30
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
33. Szakmák Európai Hete – november 20-24.
34. Nyílt nap: 2017. november 24. (péntek) 8.oo órától 12.oo óráig. (Szakmák Európai Hete)
35. Szalagavató ünnepség 2017. december 8. (péntek)
Felelős: 12. évfolyamos osztályfőnökök, segítők: szülői munkaközösség
36. A 12. 13. és 14. évfolyamos osztályok tájékoztatása az érettségi és szakmai vizsgákról,
a kötelező és választható tantárgyakról, a jelentkezések módjáról.
Határidő: december 15.
Felelős: igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás vezető
37. Karácsonyi ünnepség 2017. december 21. (csütörtök)
Felelős: 10/A Tóth Árpád, segítője: Sulics Ágostonné
38. Téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
december 22. (péntek) szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
39. Nyílt nap: 2018. január 5. (péntek) 8.oo órától 12.oo óráig.
40. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról január 22. (hétfő) - iskolarádió
Felelős: Sulics Ágostonné
41. Osztályozó értekezlet: 2018. január 26. (péntek)
42. Az osztályok félévi statisztikai adatainak kitöltése: 2017. január 30. (kedd)
Felelősek az osztályfőnökök.
Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése, leadása január 31. (szerda)
Felelősek a munkaközösség vezetők.
43. Az első félév lezárása: 2018. január 26. (péntek)
Tanulók, szülők értesítése a félévi eredményekről 2018. február 2-ig.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
44. Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2018. február 5. (hétfő)
Felelős: igazgató
45. Szülői értekezlet: 2018. február 5. (hétfő) 16.30 Fogadó óra: 17.00
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Felelős: osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
46. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól február 23. (péntek) osztályfőnöki és történelem
órákon, valamint az Iskola Rádióban – Sakác Roland
47. Határtalanul program – Szlovákiai sítábor 2018. február 25-márc. 2.
Felelős: Dr. Ágh Eleonóra
48. Összesítő kimutatás készítése az érettségi és szakmai vizsgára jelentkezett tanulókról, a tételek
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető
49. Érettségi és szakmai vizsgára való jelentkezés: 2018. március 1-jéig
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, 12-13-14. évfolyamos osztályfőnökök.
50. Felsőfokú intézményekbe való jelentkezés 2018. március 1-jéig
Felelős: 12. 13. és 14. évfolyamos osztályfőnökök, Fáy Tünde továbbtanulási felelős
51. Egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatok 2018. március 1-15.
52. Pályaalkalmassági vizsgálatok: 2018. március 12-14.
53. Környezetvédelmi nap. 2018. március 10. (szombat).
54. Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról. Iskolai ünnepség 2018. március 14. (szerda)
Felelős: 10/B osztály, Dr. Ágh Eleonóra osztályfőnök. Segítő: Sulics Ágostonné
55. Nevelési értekezlet 2018. április 9. (hétfő) 13.30, téma: a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése
órakor, érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos megbízások átadása, átvétele.
56. Iskolai diáknap: 2018. április 13.
57. Iskolánkba jelentkező általános iskolai tanulók felvételének rendje, határidők:
-2017. október 20. a tanulmányi területek meghatározása, rögzítése a felvételi eljárási rendet
tartalmazó tájékoztató készítése
-2018. február 19. jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból
-2018. március 14. az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
-2018. március 21-22. a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
-2018. március 28. ABC rendbe szedett jegyzék érkezése a Hivataltól
-2018. április 10. a Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját
-2018. április 13. az ideiglenes felvételi rangsor megküldése az OH-nak
-2018. április 20. végleges felvételi jegyzék érkezése a Hivataltól
-2018. április 27. tanulók, iskolák értesítése a felvételi eredményekről
-2018. május 7–18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
-2018. május 7. -augusztus 31. rendkívüli felvételi eljárás
58. Tavaszi szünet: 2018. március 29. – április 3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda)
59. Megemlékezés a Költészet napjáról az iskolarádióban április 11. (szerda) – Felelős: Szakács Roland
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60. Április 16. (hétfő) a holokauszt áldozatainak emléknapja, megemlékezés osztályfőnöki, történelem
órákon, iskolarádióban.
Felelős: osztályfőnökök és történelem tanárok
61. Szakmák éjszakája – 2018. április 20. (péntek)
62. A 12. évfolyamosok utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlete: 2018. május 3. (csütörtök)
63. Ballagás 2018. május 4. 16.00 (péntek)
Felelős: igazgató, 11-12. évfolyamos osztályfőnökök
64. Az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása
2018. május 7.

8.00

magyar nyelv és irodalom

2018. május 8.

8.00

matematika

2018. május 9.

8.00

történelem

2018. május 10.

8.00

angol nyelv

2018. május 11.

8.00

német nyelv

2018. május 17.

8.00

informatika

2018. május 15.

8.00

biológia

2018. május 16.

8.00

ágazati szakmai vizsgatárgyak

2018. május 18.

14.00

földrajz

További érettségi vizsgák:

65. OKJ-s szakmai vizsgák:
Írásbeli:
Logisztikai ügyintéző: 2018. május 18. 10.00
Gyakorlati vizsga:
Logisztikai ügyintéző: 2018. május 24-25. (csütörtök, péntek)
Sportedző: 2018. május 14. (hétfő)
Szóbeli vizsga:
Logisztikai ügyintéző: 2018. május 31. (csütörtök)
Sportedző: 2018. május 14. (hétfő)
66. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon (olvasás, szövegértés, matematika):
2018. május 23. (szerda)
67. A 10. évfolyamosok kis érettségi írásbeli vizsgáját magyar, matematika (KÖZPONTI), történelem,
idegen nyelv és komplex szakmai tárgyból áprilisban, a szóbeliket pedig májusban tartjuk.
68. Szakmai ellenőrzések:
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete
12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni
a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint
a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások,
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továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal
által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások
jogszabályi feltételeknek történő megfelelését.
69. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (mérése): 2018. január 9. és 2018. április 27.
Az eredmények feltöltése NETFIT-be 2018. június 1-jéig.
70. A Nemzeti Összetartozás Napja -Trianon – emléknap 2018. jún. 4. (hétfő)– Felelős: Oláh Sándor
71. Tanulmányi kirándulás: 9-10-11. évfolyam 2018. június 8. (péntek)
72. Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet 2018. június 15. (péntek)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek
73. Érettségi szóbeli vizsgák:
12/A jún.18-21.
Felelős: igazgató
74. Az osztályok éves statisztikai jelentésének leadási határideje: 2018. június 20. (kedd)
Felelősek: osztályfőnökök
75. Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás: 2018. június 21. (csütörtök)
Felelős: igazgató
76. Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése: 2018. június 21. (csütörtök),
/jegyzőkönyv+beszámolók/
Felelősök: munkaközösség-vezetők
77. Beiratkozás a 9. évfolyamra 2018. június 22. (péntek) 8.00-12.00 óráig
Felelős: igazgató, kilencedikes osztályfőnökök
78. Tanévzáró értekezlet: 2018. június 26. (kedd)
79. Érettségi és szakmai vizsga iratainak továbbítása, irattárba helyezése: 2018. június 29. (péntek)
Felelős: a vizsga jegyzői, igazgató, igazgatóhelyettes.
Rendkívüli szombati munkanap:
2017. szeptember 30. (december 22. péntek – téli szünet hosszabbítása)
2018. március 10. (március 16. péntek)
2018. április 21. szombat (április 30.)
Tanítás nélküli munkanapok:
2017. szeptember 8. (péntek) 9. évf. gólyanap
2017. október 10. (kedd) – határon túli felvidéki kirándulás 10. évf.
2017. november . – Pályaorientációs nap
2018. április 13. - Diáknap
2018. május 7-8-9. Írásbeli érettségi vizsgák
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2018. március 28. Szakmai nap
Tanulmányi kirándulás
9-11. évfolyam: 2018. június 8.
12.14. évfolyam. 2017. szeptember 22.
Tanítási napok száma:


szakgimnázium 178 nap



szakközépiskola 179 nap

A nevelőtestület a munkatervet a 2017. augusztus 30-i értekezletén megvitatta. A DÖK és a szülői
munkaközösség véleményezését követően 2017. szeptember 14-én a nevelőtestület a 2017/2018. tanév
munkatervét egyhangúlag elfogadta.
Komárom, 2017. szeptember 14.

Sipos Sándorné
igazgató
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